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PRANCŪZIJA VADUOJA MADRIDO RADIKALUS 
PASIRYŽUSI GRĄŽINTI 

VOKIETIJAI KOLONIJAS 
Nori , kad Hitleris negelbėtų 

Ispanijos nacionalistams 
KAD JUNGTUSI PALAIKYTI TAIKĄ 

EUROPOJE 

PASIRAŠO HAUJA SUTARTĮ 

ŠTAI KAIP DALYKAI 
STOVI 

Prancūzijos socialistu vy
riausybe paskutinėmis dieno
mis patyrė, kad Vokietijos 
diktatorius Hitleris planuoja 
siųsti kariuomenę Ispanijos 
nacionalistu pagelbai. Taip pat 
patyrė, kad norima, tai dary
ti ne tik kad sutriuškinti ra
dikalus, bet ir ekonominiais 
sumetimais. Nacionalistai pa
siūlė vokiečiams įvairios ža 

Prancūzija pabudo Hitlerio 
planuojamo žygio. Ja i pagailo 
Ispanijos Tadikalu. Paryžiuje 
išaiškinta, kad Hitlerio žygiai 

£ali sukelti karą, Er«;rt;oje. 
Tad Prancūzija pranešė Vo
kietijai, kad jei Hi t l e r į vyk-
uin:: savo plane, prancūzų ka
riuomene bus pasiųsta radi
kalų pagelbai. 

Hitleris suignoravo Sj gra
sinimą. Tada Prancūzija su
sisiekė su Anglija ir bendrai 
su ja pasiūlė Vokietijai gel
bėti jai ekonomiškai, jei Hit
leris atsisakys nuo savo pla
nų Ispanijoje. Berlyne ir sis 

Karau svarbias koncesijas. | pasiūlymas šaltai sutiktas. 
Kad taip, Prancūzija ir pa
siryžo grąžinti Vokietijai ko
lonijas, Anglija nieko neža
da. Tas gi ir yra blogiausiai. 

KOLONIJAS 
PARYŽIUS, gr. 27.—Pran-

kolonijų tik Vokietijos įgink-
lavirno tikslais, pareiškia 

BAŽNYČIOS PAŽANGA 1936 METAIS 
TNUU_D2UGMANn 

MISIJŲ DIRVOJE DARBINGUMAS YPAČ 
PAŽYMĖTINAS 

Cartage (prekių transporto) rangovai I r sunkvežimių (trokų) vairininkų unijos vadai 
pasirašo naujų' sutartį, kuriąja didinamąjį darbininkams atlyginimas. (Acinc Photo.) 

KINIJOS DIKTATORIUS 
PALEISTAS 

cūzijos socialistų vyriausybe! prancūzų valdininkai, tokiam 
pasiryžo grąžinti Vokietijai j; atsitikime jis gali bandyti at-

NANKINGAS, gr. 27. — 
Vis dar neišaiškinta, kokio
mis sąlygomis paleistas p&r 

PRANCŪZU*. .M&mi^Ji&Jsi iHAtięris .p^^d^ i i j a grobt^i^-
Čiang Kai-šekas. 

Vakar įčia jam grižus, ne
trukus su lėktuvu atvyko ir 
jo pagrobėjas maršalas Čang 
Hsueh-liangas. 

J is paskelbė vyriausybei at
siprašymą dėl diktatoriaus pa
grobimo. Pažymi, kad įvykę 
didžiai apgailėtini nesusipra
timai. 

Kas čia gali suprasti ki
niečių prigimtį. 

jos buvusias kolonijas Afriko
je, kad užtikrinti Europai pa
stovią taiką. 

Prancūzijos užsienių reika
lų valdininkai pareiškia, kad 
Prancūzija pageidauja tuo bū
du atsiteisti su Vokietija, jei 
diktatorius Hitleris prisidės 
prie Europos valstybių gink
lavimosi kontrolės ir paliaus 
rėmęs Ispanijos nacionalistus. 

Be to, Hitleris turi išsiža
dėti savo teritorinių teisių E-

gauti kolonijas tik jėgomis. 

Čia kalbamos kolonijos yra 
Togoland ir Kamerūnas, Af
rikoje. Prancūzija jas valdo 
su T. Sąjungos pripažintu jai 
mandatu. Abi šios kolonijos 
yra 188,321 ketvirtainių my
liu didumo. 

Togoland turtinga įvairios 
rūšies žaliava, kas šiandien 
Vokietijai labai reikalinga. 
Kamerūnas turtingas šieno-

ŠVENTASISĮTĖVAS MEL
DĖSI KALĖDŲ DIENĄ 
VATIKANE 

Šventasis Tl 
tinkamo ąiil 

frr. 27. -
Pijus XI be 
praleido pe-

PAŠALINO PAROLiy 

Kai kuriose šalyse Bažnyčios 
persekiojimai vykdomi 

Katalikų Bažnyčia 1936 me- šių metu pabaigą kardinolų 
tais visam pasaulyje patyrė kolegija turi 66 narius. Kole-

uropoje ir gelbėti pasauliniui' jais i r tinkamas galvijų RP« 
atstatyti ekonominį stovį. ginimui. 

PRANCŪZUOS MOTYVAI siūlymą gražinti kolonijas. 
KOLONIJŲ KLAUSIMU 
LONDONAS, gr. 27. — 

Prancūzija pasiryžusi grąžin
ti Vokietijai jos kolonijas Af
rikoje tik šiomis sąlygomis, 
jei Vokietija nerems Ispanijos 
nacionalistų ir bendrai su ki
tomis valstybėmis stengsis pa
laikyti taiką Europoje. 

Reikalų žinovai aiškina, 
kad Prancūzijos kolonijų grę-
žinimo pasiryžimo svarbiau
sias motvvas vra gelbėti Is-
panijos radikalus. Hitleris 
planuoja siųsti kariuomenę 
Ispanijos nacionalistų pagel
bai. Prancūzija žino, kad tuo 
būdu Ispanijoje įsigalėtų nc-
ciizmas, kurs būtų pavojin
gas Prancūzijai. Kas kita bū
tų Prancūzijai, jei Ispanijos 
radikalų režimas išliktų. 

Žiniomis iš Berlyno, dikta
torius Hitleris su savo pata
rėjais svarsto Prancūzijos pa 

Hitlerio atsakymas numato
mas tik už keleto dienų. 
Spėjama, kad gal jis reika
laus, kad ir Anglija grąžintų 
vokiečiams visas kolonijas. 
Anglija kol kas nežada taip 
daryti. , , fc 

BERLYNAS, gr. 27. — Is
panijos radikalai nutvėrė Vo
kietijos prekybinį laivą Pa
los netoli Bilbao ir nusivarė 
Bilbao uostan. 

Vokietijos vyriausybe pa
skelbė, kad Palos laivas ne
vežė jokios karo medžiagos. 
Pasiuntė reikalavimą, kad ra
dikalai paleistų laivą. Be to, 
esantiems Ispanijos pakraš
čiuose Vokietijos karo lai
vams įsakyta susiburti prie
šais Bilbao uostą ir laukti į-
sakymų, jei užgrobtas laivas 
nebus paleistas. 

Žiniomis iš Bilbao, radika-

ŠANGH^JUS, gr. 26. — 
Maršalas Čang Hsueh-liang 
pagaliau paleido iš nelaisvės 
Kinijos diktatorių generolą 
(generalissimą) Čiang Kai-
šeką su visais jo palydovais. 

Paleistas diktatorius lėktu
vu pirmiausia nuvyko į Loy-
angą, Honan provincijoje, o 
iš ten išvyko į sostinę Nankin-
gą. . f Į 

Nežinoma, kokiomis sąlygo
mis jis paleistas. Tik žinoma, 
kad po paleidimo Nankingoi 
vyriausybė atšaukė kariuome
nės mobilizaciją i r nutraukė 
visokį veiksmą prieš maršalo 
Čang Hsueb maištus sukėlusią 
kariuomenę Sianfu mieste, 
Šensi provincijoje. 

Spėjama, kad paleidus dik
tatorių išvengta Kinijoje pi
lietinio karo pavojaus. 

simetę skausmai neleido kokį 
laiką ramiai užmigti. 

Tik vienas valstybinis se
kretorius kardinolas Pacelli 
vakar atlankė sergantį Popie
žių, daugiau niekas. Dr. Mi-
lani dažnai lankosi ir nuolat 
pasilieka Vatikane arčiau Po
piežiaus. 

Vakar vakarą J o Šventeny
be su keliais sekretoriais at
kalbėjo rožančių. 

Vatikano prelatai tvirtina, 
kad kraujo krekėjimas apima 
visą kairįjį šoną ir Popiežius 
vos tepavaldo kairiąją ranką. 

Illinoiso gubernatorius Hor-
neris pašalino valstybės pa ro
lių boardo viršininką G. T. 

ĮScfrlIyv. .Ti&^kaUimunns n r, .pn. 

BERLYNAS, gr. 27. — Vo
kietijos vyriausybė uždraudė 
Vokietijon įvežti vokiškas 
markes. Vokiškos markės tik 
Vokietijoj gali būti įsigija-
mos. 

lai atsisako paleisti laivą. Sa
ko, juo buvo vežama karo me
džiaga. 

VATIKANAS, gr. 26. — 
Sergantis Šventasis Tėvas Po
piežius Pijus XI po kalbos 
per radiją Kūčioje iki vidu
nakčio ramiai atsilsėjo ir Ka
lėdų vidunaktį iš savo miega
mojo kambario išklausė trejų 
Mišių, laikomų pašaliniam kam 
baryje. Tačiau Jo Šventenybė 
negalėjo pakilti iš lovos. Per 
Mišias lovoje Popiežius priė
mė Šv. Komuniją. 

Kalėdų diecią Jo Šventeny
bę atlankė giminės ir kiti Va
tikano prelatai. Vakare gi 
Popiežius su savo sekretoriais 
atkalbėjo rožančių. 

Dr. Milani pranešė, kad Po
piežius nėra nei silpnesnis, nei 
sveikesnis. 

sireiškusius skandalus ryšium 
su kalmių paroli avimu — pa
leidimu iš kalėjimo. 

Rasta, kad daogybe pavo
jingų plėšikų ir žudikų paleis
ta iš valstybės kalėjimų vien 
politiniais sumetimais. Paleis
ti kaliniai trankėsi Cliicagoj, 

užsiimdami naujais piešimais. 
Policija pradėjo; gaudyti pa 

rolininkus, o spauda ėmė pul
ti minėtą boardą. Išvilkta aik
štėn dideli skandalai. Tai visa 
nurodyta gubernatoriui. Daug 
kas pageidautų, kad visas pa-
rolių boardas būtų pakeistas 
naujuoju. 

daug džiaugsmo ir nemažai 
didelio skausmo. Tai paprasti 
kasmetiniai įvykiai. Kai kurio
se pasaulio dalyse Bažnyčia 
savo darbingumu padarė dide
lę drąsinančią pažangą. Kito
se dalyse — Bažnyčios perse
kiojimai dar daugiau didina
mi. 

Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI penkioliktieji metai 
popiežiauja ir eina 80 metus 
amžiaus. Netikėta liga ištiko 
Jo Šventenybę metų pabaigą 
ir dėl to ir nutraukė visą ei
lę savo kasdienių .pareigų. 

Drąsinančios žinios apturi-
• • 

gijos pilna/čiai trūksta 4 narių 
kardinolų. 

1936 metais Šventasis Te-" 
vas Pijus XI pakartotinai nu
rodė katalikiškam pasauliui 
maldos reikalingumą. Keletą 
kartų Jo Šventenybė per au
diencijas pareiškė, kad jei ne 
kada nors, tai šiandien meldi-
masis yra gyviausias reikalas. 
Prieš prajovus Ispanijoje i r 
p r i e š komunizmo pavojų 
tinkamiausias ginklas y r a 
malda. Su malda galima nuga 
lėti Bažnyčios priešus ir aptu
rėti reikalingų Dievo malonių. 

1936. 
frjus 

CHICAGO POLICIJA SU
LAIKO TEATRUOSE SKI 

MAMAS DOVANAS 

Chicago policija pradėjo ko
vą prieš taip vadinamus 
"bank n ights" teatruose "r 
kitas skiriamas numerių trau
kimais dovanas (prizus). Sa
ko, kad tas yra lioterijos rū
šis ir miesto įstatymu uždrau-
sta. 

riose pasaulio dalyse, kur vyk
domas didelis sjelų piūtis. Pa
žymima, kad bus sulaukta dide
lių vaisių. Podraug praneša
ma, kad 15,168 vietiniai jau
nuoliai mokosi į kunigus 340 
s-eniinarijose Kinijoj, Indijoj, 
Japonijoj, Indo-Kinijoj, Afri
koj ir kitose dalyse. 

Tikėjimo Platinimo Pontifi-
kalinei draugijai iš viso pa
saulio suaukota, kaip rodo ge
gužės mėn. sąskaitos, apie 3,-
360,000 dolerių, o Šv. Petro 
Apaštalo Pontifikalinei drau
gijai vietinių kunigų naudai — 
apie 720,000 dol. Šios sumos 
yra didesnės už 1935 metų au
kas. 

Didelį pasisekimą turėjo 
šiemet surengta Vatikane tar
ptautinė katalikų spaudos pa
roda. Padaryti planai padidin' Vietos dokuose įvyko smarki 
ti pajėgą Vatikano radijo sto- Į policijos kova su streikuojan-

šventasis Tėvas 
Įšieiao tik vieną en-

cikliką Vigilanti Cura—nepa
dorų kratomųjų vaizdų reika
lu. Popiežius didžiai įvertina 
J . A. Valstybių vyskupų sėk
mingą darbingumą kovojant 
su nepadorais vaizdais. Nuro
do, kad tokios kovos imtųsi i r 
kitų pasaulio dalių vyskupai. 

Šventasis Tėvas keliais at
vejais ragino vyskupus, kuni
gus ir pasaulini nikus daugiau 
susidomėti katalikų akcija i r 
šią religinę organizaciją nuo
lat plėsti ir stiprinti visose 
vyskupijose, visose parapijo
se ir kiekvienuose katalikų 
namuose, i 

POLICIJA KOVOJA SU 
DARBININKAIS 

HOUSTON, Tex., gr. 26. — 

PREZIDENTAS -RAŠO 
PRANEŠIMUS 

WASHINGTON, gr. 27. -
Prez. Rooseveltas dangiausb 
užimtas trijų pranešimų kon
gresui rašymu. 

KALĖDŲ DIENĄ APŠAU
DĖ MADRIDĄ 

MADRIDAS-, gr. 26. — Na
cionalistai vakar su sunkiomis 
patrankomis apšaudė Madrido 
centrą. Mažiausia penki asme
nys užmušta ir daugiau kaip 
20 sužeista. 

Radikalams buvo siurprizas, 
kadangi nacionalistai planavo 
Kalėdų dieną nutraukti veiks
mus, jei radikalai jų noprovo-
kuos. , i • .. 

čiai, kad Šventajam Tėvui kai 
bant būtų girdima atokiausio-
se pasaulio dalyse; 

Pontifikalinė Mokslų Aka
demija pertvarkyta ir Šventa
sis Tėvas jos nariais pakvietė 
eilę pasaulio mokslininkų. Pa
kviesta ir nekatalikų. 

1936 m. Bažnyčios persekio
jimai ypač pažymėtini Ispani
joje, kur raudonieji gaivalai 
be bažnyčių plėšinio ir griovi
mo išskerdė tūkstančius kuni
gų ir vienuolių. Bažnyčios var 
žymiai vykdomi Vokietijoj. O 
Meksikoje ir gi nesimato gerė
jimo. Rusijoje paskelbta "de
mokratiška" konstitucija, kuri 
nepripažįsta tikėjimo platini
mui laisvės, bet globoja bedie
vybės skleidimo organizaciją. 

čiais prekybinių laivų jūrinin
kais. 

Girdėta šaudymai i r ašari
nių bombų sprogimai. Kelioli
ka asmenų sužeista. Teko i r 
policijai. 

MIRĖ KOLIUMNISTAS 1 
BRISBANE 1 

NEW YOJtK, gr. 26. — Nuo | 
širdies ligos mirė Hearsto lai
kraščių (geltonosios spaudos) 
editorijąlų ir kitų straipsnių 
rašytojas Artbur Brisbane, 
72 m. amž. 

ORAS ! 
CHECAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; Šal
čiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

SUSIRŪPINIMAS PASAULIO TAIKA 

XX Amž. bendradarbis Stasys Yia tai
kos klausimą taip svarsto: 

Juo labiau pasauliui graso karo pcVio-
j'us, juo daugiau pradedama kalbėti apie 
laiką, l a ika šiandien tapo dienos t .ma. 'lai
kos apaštalai ypatingai darosi aktyvūs, šau
kia konferencijas, kongresus, kuria laikai 
propaguoti organizacijas, organizuoja did
žiųjų vyrų atsišaukimus, kviečia buvusius 
karo dalyvius — invalidus kelti baisą, prieš 
tuos, kurie darosi pavojingi taikai. 

Kad pasaulis nori taikos, tuo niel.s ne
gali drįsti abejoti. Per daug jau mūsij žeme 
yra permirkusi karo metu pralietu kraują 
ir ašaromis, kad j i benorėtų naujos aukos. 
Deja, šitą nuoširdų pasaulio troškimą daug 
kas ^ando išnaudoti savo tikslams. 

Parifizmas šianditn tampa savotiška 
prv yba taikos trokštančių žmonių jausmais. 

^ia turima galvoje tie, kurie šiandien 
skambina ginklais, ruošia revoliucijas, vyk-
d" smurtą, o tačiau išdidžiai skelbiasi esą 
taikos nešėjai, jos pijonieriai. Kaip visų da
lykų, taip ir taikos monopolį šiandien ypa
tingai stengiasi paimti dvi rėkiančios ideo
logijos: komunizmas ir nacionalizmas. Ko
munizmas dedasi ypatingu taikos nešė j * ' , Pa-
cifizmo idėjos propagandai jis kuria įvai
rias tarptautines draugijas, pavadintas ko
vos prieš karą ir fašizmai, kaip karo provo
katorių, vardais. J is veda antimilitarinę ir 
antikarine propagandą įvairiuose kraštuose. 
Su tomis idėjomis jis veržiasi net į kariuo
menių eiles. Nemažiau, atrodo, susirūpinęs 
taika ir nacionalizmas. Kai kurie jo repre
zentantai siūlo Europai net keliolikos n.etų 
taikos garantiją. Taikos drumstėju laikyda
mi komirnizmą ir kovodami su juo, jie aedasi 
kovoja už pasaulio taiką. 

Kitų taikos apaštalų balsas prie* šių 
dviejų šauksmą visai atrodo menkas. Jie, 
mat, trokšta taikos ir daro pastangų ją sta
bilizuoti, tačiau nesireklamnoja. Rėkiančios 
reklamos jie nepripažįsta dėl to, kad joje 
įžiūri nenuoširdumą. Iš tikro, ar gali lut i 
kas labiau paradoksalu, kaip reklamos: "ko
munizmas — tai t a ika !" arba " b e nacional-
socdalizmo nėra ta ikos!" 

Komunizmas, kuris dedasi nešąs pasau
liui taiką, savo esmėje yra ne kas kiU:, kaip 
minos po pasaulio taikos rūmu. Kas kelia 
pasaulyje klasių neapykantą, kas siekia pa
saulinės revoliucijos ginklo pagalba, kas 
vykdo pasaulyje smurtą ir terorą — jeigu 
ne komunizmas.! Is tikro komunizmas ir tai
ka — tai du nesuderinami dalykai. Kodėl ko
munizmas vis dėlto reklamuojasi taikos lo
zungais? Tai nėra jokia paslaptis: jis pre
kiauja taikos trokštančių minių jausliais. 
J i s daro iš to biznį: tuo būdu jis tikisi lai
mėti nusirdžiųju taikos draugų simpatiją. 
Tai viena. Antra, jis tuo būdu saugo ČSSR-o 
interesus ir ruošia dirvą pasaulinei re*~oliu-
cijai. Savo antikarine ir antimilitarUtine 
propaganda atskirų kraštų kariuomenėse ir 
plačiose masėse komunizmas siekia susilp
ninti tų kraštų militarinį pajėgumą, kuris 
kliudo realizuotis proletariato revoliucijai 
atskiruose kraštuose ir kuria visuomet yra 
pavojingas Sovietų Rusijos — to pasaulinio 
koloso — saugumui 

Ką galima pasakyti dėl nacianalizaio 
s?nty*ių su ta ika! Ar jis, dievindamas tau
tą, valstybę ir rasę, gali būti taikos apaš
ta las! Ar galės jis respektuoti taiką tuomet, 
ka: jo stabui reikės aukų — teritorijos, im-
pei os titulo, tos pačios rasės valstybių su
telkimo apie vieną rasės vadą ir p.T Mes tuo 
netikime. Nackrnaiistinio režimo istorija pa
kankamai duoda medžiagos manyti, kad na
cionalizmas, kaip ir komunizmas, taiką re
mia kumščiu, ginklo jėga. Mussolinio, to di

džiojo nacionalizmo kūrėjo, kalba, kurią jis 
neperseniai pasakė Milane, kaip tiktai ir 
byloja apie taiką, paremtą durtravais. Šito
kia militarizmu paremta taika, be abejo, ne
gali džiuginti nuoširdžių taikos draugų ir 
visos žmonijos. Nors ir kažin kaip naciona
lizmas tvirtintų, kad prieš ginkluotą komu
nizmą galima atsispirti tik ginklu, kad šitą 
pasaulio rykštę gali nušalinti tik ginkluotų 
valstybių blokas, vistiek mes negalime jam 
tikėti. Negalime tikėti dėl to, kad piktas 
piktu negali būti pašalinamas, kad klasinis 
egoizmas negali būti išdildomas tautiniu ar 
rasiniu egoizmu, kad raudonasis militariz-
mas n gali būti nugalimas juodu, rudu ar 
žaliu militarizmu. 

Taigi komunizmas ir nacionalizmas, tie 
didiei šių dienų "pacifistai", pasaulio tai
kai nežada nieko nauja. Jie, dangstydamiesi 
pacifizmu, faktinai ruošia karą. Jie juo žai
džia,' jį provokuoja. Įsisiūbavę vienas prieš 
kitą jie greičiausiai gali sukurti pasaulyje 
gaisrą. Sakome pasaulyje, ne Europoj, dėl 
to, kad tiek vienas, tiek antras tampa pa
saulinėmis galybėmis. Komunizmas toks yra 
buvęs jau iš s.niau, tuo tarpu nacionaliz
mas pasaulinės galybės siekia susiblokavimo 
keliu. Būdamos stipriai ginkluotos pasauli
nės galybės, komuniam^s ir nacionalizmas, 
reikia manyti, ilgai netruks pradėti savo 
turnyrą. Kol šitos pasaulinės jėgos jie ne
turėjo, mes dar galėjome tikėtis neutrali
zuojančių veiksnių svorio pajėgumu. Tačiau 
dabar, kada Amerika ir kai kurios Europos 
valstybės skelbia visišką neutralitetą, taikos 
bloko pajėgos dar labiau susilpnėja. Išeitis 
pasirodo tiek beviltiška, ką ne vieno nuo 
širdžiai taikos trokštančio sąmonėje vėl vi
su gyvumu iškyla krikščioniškojo pacifiz-
įiio idėja. Krikščioniškasis pacifiznias, tas, 
kurs niekad nesireklamavo ir nesireklamuo-
ja, bet kuris jau du tūkstančiai metų nuo
širdžiai vykdo savo misiją, daug kam šian
dien atrodo kaip vienintelė išeitis iš esamos 
klampynės. Juoba, kad jis taip pat turi šan
sų būti tarptautine pajėga. J o svoris glūdi 
ypatingai jo moralinėje jėgoje — jo univer-
sališkume. Jis apima tiek pavienius asnie-

Iš PO MANO 
BALANOS 

Rašo Morkus 

Na, i r kas šiandien sakytų? 
Kuomet pirmą kart Wash-
ingtoną Amerikos prezidentu 
išrinko, Charles Thomson, 
tuomet kongreso raštininkas, 
buvo pasiųstas iš New Yorko, 
kad nubėgtų į Mount Vernon, 
visai art i dabartinio Wash-
ingtono miesto, kur tada Wa-
shingtonas gyveno, ir pasa
kytų jam apie rinkimų sėk
mes. Thomson, aiškus daly
kas, žaibo greitumu kelionėn 
dūmė. Tai, vienok, nežiūrint 
geriausių pastangų Washing-
toną kogreičiausiai pasiekti, 
net devintą dieną minėtą vie
tą pasiekė. Reiškia, net de
vintą dieną po rinkimų Wa-
skingtonas sužinojo, jog jis 
šalies valdovu išrinktas. Ki
taip ėmus, piliečiai apie Chi- j 
cagą, sakysim, tik už mėne
sio sužinojo, kas jų preziden
tu esąs; toliau gyvenantieji, 
kaip ve, apie dabartinę Cali-
f orai ją,, gal, tik už kokio pus
mečio pajuto, kas juos val
do. Šiandien tokios žinios po
ra minutėlių čielą pasaulį a-
pibėga. O apie devintą dieną Isa 
jau gana rimtokai apie se
kančio termino prezidentą 
galvas laužoma. Tai ką daro 
greitas susisiekimas! 

NAUJAI IŠPUOŠTA SANKTTTARIJA IR DIDYSIS AI/TORIUS. 
Tiesiog į altorių žiūrint dešinėje stovi dabartinis Klebonas Kun. H. J. Vaieunas, 

kairėje stovi buvęs Klebonas Kun. A. Ežerskis, Birželio 13 d., 1936. 

Kam tenka visokių rūšių 
žmonių eilėse sukinėtis, kai 
matai gali pastebėti ve ką. 

nis, tiek seimas, tiek klases, tiek tautas. 
T. -i. i • -i v,^ , . Lietuvių tarpe švepluojančių 
Jis nesitenkina taikos užtikrinimu atskiroms . . r f̂  \ ' ' " 
klasėms ar atskiroms tautoms. TaifcOs teisę • « * » * J™ to k a s <«<*-
jis pripažįsta kiekvienam, bet iš kiekvieno m \ n e š u ™ kaimynuose. Lie jis reikalauja ir taikos vykdymo pareigos. 
Krikščioniškasis paeifizmas apima ir visas 
gyvenimo sritis. J is smerkia ne tik politinį, 
bet ir ekonominį, socialinį," kultūrinį, tauti
nį karą. J is nepripažįsta atskiro luomo tau
tos rasės ar atskirų sričių, interesų primato 
prieš kitus luomus, tautas, rases ar jų inte
resus. J i s skelbia visuotiną rimtį, rimtį tarp 
pavienių asmenų, šeimų, klasių, tautų ir val
stybių. Štai kodėl krikščioniškasis pacifiz
mas gali būti laikomas tikruoju pacifizmu, 
tuo, kurs vienintelis gali patenkinti giliausi 
taikos troškimą, besireiškiantį žmonijoje. 

ISPANIJOS KARAS IR KOMUNISTAI 

Anglijoj einąs laikraštis 'Morning Post ' 
kaltina komunistus dėl Ispanijos naminio 
karo. J is pabrėžia, kad komunistai visą lai
ką kėsinasi prieš Europos taiką. Anot to 
laikraščio, rugpiūčio mėn. komunistų suva
žiavime priimta rezoliucija, kuria komunis
tų agentai įpareigojami vesti propagandą 
visų valstybių armijose, dalinti kareiviams 
literatūrą, šaukti jų susirinkimus, organi
zuoti tarptautinį liaudies frontą. 

Toliau "Morning Post" , rašydamas a-
pie komunistų terorą prieš nekaltus civili
nius gyventojus, sako: 

"Už Ispanijos revoliuciją kalti tik ko
munistai. Je i jie, komunistai, kairie
siems paėmus Ispanijos valdžią, nebūtų 
ją išnaudoję savo nešvariems tikslams, 
šiandien nebūtų ir tų skerdynių". 
" M . P o s t " dar ir tą pažymi, kad ge

nerolas Franco nesąs. sukilėlis, bet vaduo
tojas Ispanijos, kurią komunistai buvę pa
sikėsinę pražudyti. Žudyti ispanus kunigus, 
vienuolius, deginti bažnyčias, vienujolynus 
ir griauti kitas katalikų įstaigas morališ
kai privertė ne kas kitas, kaip iš užsienių 
importuoti komunistų agentai. Komunizmas 
yra afcs&komingas už sunaikinime i20,Q00 
vienuolynų, bažnyčių ir mokyklų, prideda 
tas pats laikraštis. 

Nėra abejonės, kad dėl Ispanijos civili
nio karo yra kalti komunistai. Nieks ne
abejoja ir apie tai, kad komunistai visuose 
kraštuose stengiasi sukelti civilinius karos. 
Komunistai, tai toks elementas, kuris trokš
ta žmonių nekalto kraujo. 

tuvių kaimynais laikome, sa 
kyšime, lenkus, slavus, ang
lus ir italus. Kur užtiksi vie-
nas, ten kai matai pasirodys 
ir kiti. Gi švepluojančiais 
užvardintum visus, kurių iš 
kalba nevisiškai lygi. 

Taigi, delko lietuviuose 
daugiau šveplių, negu pas 
kitus? 

Nors tai ir gerokai platus 
klausimas ir kaipo tokis ga
lėtų būti tampomas gana 
plačiai ir išilgai, tai, vienok, 
ar tik nebus dėl to, kad pa
prasčiausias lietuvėlis moka 
ir vartoja kalbų daugiau, ne
gu įžymiausio universiteto 
profesorius. Na, kalbininkai, 
paprastai, jokia kalba gry
nai neišsireiškia. Tai yra, vis 
tik žodžių viršūnėmis strak-

skiau pradėta Betliejumi va
dinti. Šiandien Ephrata jau 
tik svetimas ir negirdėtas da 
lykas. Betliejus! ot tai jau 
visai kas kita. 

Nors Betliejus labai aukš
tai, veik padangėse stovi, tai 
yra, apie dvidešimt keturis 
šimtus pėdų debesyse, tai, 
vienok, aplinkui jį žemelė 
taip derli ir ,4,/aip viskas gau
siai ant jos dera ir uždera, 
kad dėkingi jai žydeliai ne-

"MOTINĖLES" DARBAI 
"Motinėlės" dr-jos posėdis kauskaitė — Šatrijos Ragana, 

Įvyko gruodžio 10 d. pas kun. 
N. Pakalnį, Brooklyne. Posė-
dv nutarta: 

1. Skirti dviem seserim: 
ses. M. Imeldai ir ses. M. Ga-

Mykolaitis - Putinas, Toto
raitis ir t.t.; jie visi yra žy
mūs žmonės. Lietuva dabar 
yra nepriklausoma; turi sa
vo universitetą i r nereika-

brielei, Nukryžiuoto Jėzaus j lauja mūsų paramos. Šiais 
Kongregacijos, stipendijas laikais žymiai mūsų tautos 

sL Taip kad iš šalies klau- \ paskui, nors ir Jeruzalėj ap-

Vytauto Didž. universitete, 
Kaune. | 

2. "Motinėlės' ' vajų pra-
veltui jį Beith-Lahm užvar- dėti nuo gruodžio 25 d., Ka-
dino. Mūsų kalboje, gal, ge- į ledų, ir tęsti iki vasario 2 miausių religinių ir tautinės 
riausiai Svirnas atatiktų. Be I d\, 1937 m. Tame laike nu- dvasios skleidėjos yra kuk-
to, ten da ir pora gerų ša!- tarta išsiuntinėti per gerbia- lios ir pasišventusios vienuo-

daliai (apie milijoną) gresia 
ištautėjimo pavojus ameriko-
nizacijos bangose. Mūsų iše» 
vijos gyvenime vienos iš žy 

linelių trykšta. Kas arčiau mus klebonus atsikreipimus į 
Palestiną pažįsta, įvertins, i visas parapijų dr-jas, kad jos 
kiek daug ten šaltinėlis ir su paremtų dr-jos siekimus 
derlinga dirva aplink žmo
nių gyvenime reiškia. Ve, del
ko apie tą vietelę žmonės 
nuo neatmenamų laikų suki
nėjasi ir apsigyventi taikosi. 

Derli žemė ir vandenėliu 
pažliugusi ten labai retas tu
rtas. I r už tat gi į ją įsimy
lėjo ne vien prasčiokai, bet 
aukščiausios kilties asmenys. 
Dovydas, vienas įžymiausių 
izraeliaus šulų, ten gimsta. 
Ten išauga. Ten apsiveda. Ir 

sančiam tuojau aišku, jog 
vartojamoji kalba jam yra 
svetima. 

0 gal da aiškesnį pavyzdį 
suteikia žydai. Paprastai, žy
das svetimomis kalbomis taip 
apsikrovęs, kad apie saviš-
kią nei nepagalvoja. Ne tik 
tiek. Nors daug kalbti pažį
sta, bet nei viena atatinkan
čiai neišsireiškia. Kaip tik 
prasižios, tuojau visiems ai
šku, jog žydas! 

Išeitų, kad, įjal ^ūt, ^ i c 

mumyse švepluojančių nuoši
mtis daug didesnis. 

Bethleheml Betliejus! Su 
šiuo vardu kuostandžiausiai 
visas pasaulis mezgasi Ypač 
Kalėdų tarpe kai kurie jo 
bruožai labai labai žingeid
žiai * skamba. 

Iš pat pradžių Betliejų va
dinta Ephrata. Tik kiek pa-

sigyvena, vienok mirusią nio 
terį Rachielę irgi ten palai
doja. J o pėdomis seka ir ki
ti. Vadinasi, žiūrinėja į Bet
liejų, į kaipo kokią tai tautos 
ir bažnyčios šventovę. I r ne 
vien žydai, bet vėliau ir ki
tataučiai žydų mintais takais 
sekioja. Vien dėl to, kad Do
vydas ir Saulius ten žydų 
valdovais apsigarsino, ypač 
prancūzai valdovai, kol Pa
lestiną valdė, vietoje Jeruza
lės, dažniausiai Betliejuje ap
sivainikuodavo. 

Pirmieji Bažnyčios tėvai, 
kai: Jaras, Justas ir kiti, tik 
tam tyčia apsigyvendavo, kad 
pagerbti padavimus dievotų 
žydų ir paskui krikščionių. 

Nūdien Betliejus y ra lygus 
kitiems Palestinos miestelia
ms. Apart, gal, tik to, kad 
ten keletas vienuolynų yra. 

3. Parūpinti per DULR ir 
Lietuvos atstovybę parapiji
nėms mokykloms lietuvių ka
lboj skaitymo knygų ir šiaip 
'literatūros. 

4. Pasiųsti laiškus į buvu
sius stipendininkus-kes, kad 
1937 m. būtinai grąžintų gau
tas iš "Motinėlės" stipendi
jas. 

Iki šiam laikui per 36 me
tus "Motinėlės" dr-ja skyrė 
stipendijas vien pasauliečia
ms ir, daugumoj, Lietuvoj gy 
venantiems. Lietuvai esant 
po Rusijos jungu, reikalinga 
buvo auklėti tautos vadus, ra 

lės - mokytojos; jų 93 n uos. 
jau gimusios Amerikoj ir 
čia baigusios mokslus; joms 
lietuvių kalba yra mažai ži
noma ir todėl jos, bemaž, vi
sada kalbasi savo tarpe ir su 
vaikučiais ir už mokyklos sie
nų angliškai; užrašai mokyk
lose ir visokie žaidimai yra 
daugumoj anglų kalba. "Mo
tinėlės" dr-jos yra tikslas 
nors po keletą sesučių - mo
kytojų, čia gimusių, iš kiek
vienos kongregacijos pasiųsti 
į Lietuvos universitetą, kad 
jos ten baigusios aukštus 
mokslus būtų lietuvybės pijo-
nierkomis motiniškame name 
sesučių tarpe ir, kad jos lie
tuvišką patrijotizmą raštais ir 
darbais skleistų parap. mo
kyklose ir akademijose. Dėl šytojus ir veikėjus; "Moti

nėlės" dr-jos stipendininkai- N Pažasč ių "Motinėlės" 
(ės) buvo Dovydaitis, Peč-1 (Tęsinys 4 pusi.) 

negu kas kita viso miestelio 
išvaizdą nušviečia, kadangi a-
pie juos i r pačių žmonių gy
venimas gerokai sukinėjasi. 
Vienuoliai, sakysim, ražantė-
lius, ir tam panašius dalykė
lius, išdirbinėja. Žmonės ne
pasiduoda. Išdlrbinėja ir jie. 
Lenktynės verda. Jiems pa
tiems tokios lenktynės jokio 
žingeidumo nesudaro. Betgi 
svetimas jų tarpan įžengęs 
kai matai tą pastebi. Žodžiu, 
nūdienos Betliejus ir su de
šimčių tūkstančių gyventojų 

metų, kuomet ten Kristus gi
mė. 

Tačiau, Betliejus kai buvo, 
yra ir paliks saldžiausių žmo 
nijos atminimų vietovė. Nors 
kartą kasmet ši mintis sker
sai kelio atsistoja ir galingu 
savo pečiu visą žmonijos ju
dėjimą sulaiko. New Yorkas 
ir Paryžius, Berlynas ir Lo 
ndonas, Rymas ir patsai Je
ruzalė svarbos ir kvapo ne
tenka, kuomet meili Betlie
jaus "Gloria in exelsis D e o " 
Linksmų Kalėdų rytą žmonių daug kuo skiriasi nuo Bet 

Na, ir vienuolynai daugiau I liejaus prieš pora tūkstančių širdyse suskamba. 
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius 
Blogas Draugas — Pa

našus Į Įpuvusį O-
buolj Pintinėj 
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Albertas Patenas 1915-1928 
Albertas Pa tenas gimė 1915 

m. vasar io 25 d. Dižono mies
te , Prancūzijoje. J o tėvai — 
pap ra s t i darbininkai. . M o t i n a , 1 1 ^ ^ " ! * * ^ * * * * * * 
pamaldi i r gera moteris, kiek 
tik galėdama, stengėsi mažąjį 
Albertą i r kitus savo vaikus 
išauklėti gerais katalikais. J a u 
krikšto diena ^Albertukas bu
vo paaukotas Švenč. Paneles 
globai. Vėliau jis buvo už tai 
savo tėveliams nepapras ta i 
dėkingas. Kiek paaugęs j is 
lankė katalikišką pradžios mo
kyklą. Čia j is dalyvavo ir 
bažnytiniam vaikų chore. Kad 
i r mažas j is d a r buvo, bet ( 
j au parodė gražaus vyriškoj 
pamaldumo pavyzdi. J i s labai K ^ j ų v a k a r ą aplink oglai-
saugojosi sutepti savo sielą ^ g t o v § i o k e l e t a s vaikų. Am-
bet kokia dėmele. Kar tą b?- v ; n a į ^ i i u , o j a j M x i o j 0 medelio 
va r tydamas albumo paveiks- V ^ huyQ i i i p i l o ž t o s roįrgan-
lus, j is užtiko ir vieną Kry- U . ^ h l i z g a T i r . i a i s i r v j s o k i a i s 
žiaus kelių atvaizdą. K a d a j 2 i l m i i a a i B daikteliais. Maža-

jokiu būdu nenorėjo, kad jam 
būti) tarnaujama. 

Nereikia pamiršt i , kad Al-
s 

Karžygys*. Eucharist i ja buvo 
viso jo pamaldumo centras. 
10-ties motų amžiaus priėjo 
jis pirmos šv. Komunijos. Nuo 
to laiko jis eidavo prie Dievo 
Stalo k a s dvi savaitės. Neap-
leisdavo ir didesnių švenčių. 

(Bus daugiau.) 

J, Sukackas, S. J. 

Paauksintieji Riešutai 

Paukščių Eglele 
Alenytė kūčių vakarą parė

dė eglelę ir iš to ja i buvo la
bai linksma. Net naktį eglelę 
sapnavo. 

Rytojaus dieną Alenytė at
sikėlė labai anks t i ; papusry
čiavusi tuojau šoko rinkti tru
pinėlių paukščiams. 

— Šiandien Kalėdos, — at
siminė Alenytė, — reikėtų 
paukštelius gerai pavaišinti... 
Jtaisysiu jiems eglelę. 

Nubėgo pas tėvelį. 

— Tėveli I aš nor iu paukš
čiukams eglelę įtaisyti . 

Iš rausi) tautosakos 
arba 

ią mūSŲ seneliai pasakoja 

Pasaka Apie Užkeiktas 
Pinigus 

Seniai, seniai gyveno tur
tingas žmogus. J i s buvo bega
lo šykštus. Kar tą sunkiai su
sirgo. Besirgdamas vieną ne
dėlios rytą j i s išleido visus į 
bažnyčią. 

J o žmona savo bernui įsa
kė, kad išėjęs sugrįžtų namo 
pridaboti ligonį. Bernas toli 
nėjęs sugrįžo i r užsilipo ant 

le. nustebo tėvelis. 

mamytė jam paaiškino, kiek 
Išganytojas iškentėjo už žmo
nių nuodėmes, Albertukas ne
galėjo sulaikyti ašarų. Pro 
versmus j is pasakė: 

— O, kaip aš norėčiau būti 
angelu! 

— Kodėl? 
motina. 

paklausė jį 

— K a d negalėčiau padary t i 
nė vienos nuodėmės, nes jos 
nukankino Jėzų. 

Taip Elgiasi Eucharistiniai 
Karžygiai 

P e r atostogas Albertukas 
viešėdavo p a s savo senelę. 
K a r t ą žaidžiant vienas išdy-

jam Petrel iui ypač krito į akį 
paauksintieji riešutai, ir j is 
ėmė jų prašyti . 

Motina sakq: "Riešu ta i dai
liai puošia medelį, tegu sau 
jie kabo. Še tau kitokių rie
šutų ! " Bet Petrelis ėmė verk
t i : "Nenor iu , Bako, rudųjų J Alenytė džiaugėsi, kad galė-

Ką gi jie veiks su egle-1 pakuros viškų. Galėjo būti 
bažnyčioje suma, apie vienuo
liktą valandą; ligonis lopeta 
nešinąs atėjo į jaują. Art i 
pr ie pakuros slenksčio iškasė 
duobę stuomens gilumo. I r 
nuėjęs iš namų atnešė sietuvę 
sidabrinių pinigų ir supylė į šią 
duobę; vėl nuėjęs iš namų at-

— Leisk tik man pasiimti 
vieną avižų pėdą. 

Tėvelis suprato, ko norėjo 
Alenytė, liepė atnešti nenukul-

i tų avižų pėdą i r pagaikštį. Už-
j niovė pėdą ant pagaikščio ir 
įstatė į tvorą. 

— Na, paukšteliai, prašau 
prie eglelės! — sušuko Aleny
tė. 

Sulėkė paukšteliai iš visų 
pusių ir apniko avižų pėdą. 

duokite man auksinių riešutų. 
Jų branduolys, t u r būt, labai 
g a r d u s ! ' ' 

Motina jo norą išpildė, ma-j 
nydama, kati tokiu būdu ge- KAIP LAPES IR LIŪTO 

jo Kalėdų Dieną bent šalty 
vargsančius paukščiukus pa
vaišinti. 

r-ausiai bus nubaustas užsi
spyrėlis vaikas. Atidavė j am 
paauksintuosius riešutus, o ru
duosius išdalino kitiems vai
kams. 

SUSITIKIMAS MUMS 
PRITAIKOMAS 

kelis metė į jį akmeniu ir pa- p e t r e U g ^ d ž i a ū g g s i y 
taikė į antaki. Nusigandęs to- g o d ž i a i ^ ^ g n M m ^ m rie. 

šutus. Bet kaip vargšas nusi
vylė ; visi pasirodė tušti bėsa, 
o sesutės tik juokėsi iš jo . 

Tėvas pasergėjo: " P a a u k 
sintieji riešutai ne valgyti bu
vo skiriami, tik papuošalui. 
Sulipdžiau riešuto kiautus i r 
aptraukiau plonai aukso pluta. 
Pagal iau nemaža yra dalykų 
pasaulyje, panašių į šiuos rie
šutus, kurie iš viršaus blizga 

kio savo darbo, j is puolė p r ie 
Alber to prašyt i , kad niekam 
nesakytų. Bijojo, mat, savo 
tėvo rykščių. Alber tas , kad 
i r kaip jam skaudėjo krauju 
pasruvusį veidą, mielai atlei
do savo draugui. Šis atsitiki
m a s parodo, kiek Alber tas į-
s tengė save suvaldyti. Ki t i to 
amžiaus vaikai, t u r būt, ki
t a ip pasielgtų! 

CJražu būdavo žiūrėti, kai 

3is susi 
nyčioje. Šis malonus vaikutis 
kiek galėdamas stengdavosi 
kitiems patarnaut i , bet pa ts 

iteJkvs melsdavosi baž- k a i P a u k s a s ' ° v i d u r y t u Š t L . U i j o m , k i t i k e akis statom 

Lapė, nemačiusi kaip gyva 
liūto, — apie jį daug tebuvo 
girdėjusi, — pirmą kar tą su
sitikusi, vos gyva iš baimės 
l iko: visa drebėjo, nuo jo ša
lin traukėsi. 

-

P o kiek laiko ja i teko i r vėl 
su liūtu susitikti. Bet dabar 
nebe toks baisus jai pasirodė 
l iū tas : į jį stačiai žiūrėjo, jau 
nebedrebėjo. 

Paskui i r trečią kartą susi
tikti teko. Susitikusi drąsiai 
priėjo, priėjusi ėmė i r šnekėti. 

* 

Dažnai i r mes vieno kito 

G e r a i senųjų pasakyta : 
4 ' Spręsk apie daikto gerumą 
ne iš jo išorės, o iš jo esmės . " 

a rba drebam, bet arčiau pa
žinę, dažnai ir šneką su juo 
randam. 

Kaziukas buvo geras, link
smas, mandagus i r visų my
limas. J i s neturėjo nei bro
liuko nei sesutės. Tėvelis leis
davo jam žaisti su kaimynų 
vaikais. 

T a r p vaikų buvo negeras . 
berniukas, vardu Juozukas. I 
Kaziuko tėvelis sekdavo vai- i 
ku žaidimus. Viena kar ta te- ' 
velis pamatė pro langą, kad 
Juozukas, atsiskyręs nuo ki- ' 
tų vaikų, vaiko viščiukus ir 
mėto į juos akmenis. Kaziu
ko tėvelis, tai pamatęs, pasi
šaukė Kaziuką ir sako: 

— Leidžiu tau, Kaziuk, žai
sti su kitais vaikais, bet kai 
t a r p jūsų bus Juozukas, eik 
namo. 

Kaziukas visuomet savo tė
velio klausvdavot ir niekuomet 
neprieštaraudavo. 

P o kelių dienų Kaziukas 
nuėjo į miestelį pas savo dė
dę i r grįžo nešinas pilna pin
tine obuolių. 

— Šiuo obuolius, tėveli, man 
davė dėdė. Matai, kokie j is 

Ponai valgius renka. 

Man kauleliai tenka, 

Kad bent tų skalsiau — 

Au. au, au! 

S A V Y M Y L A 

nešė ant rą sietuvę i r tuos su- V l s i * r a ž ū s > ~ tor* Kaziukas, 
pylė. Dabar .užkasė, uždailinoi . T o v e l l s > ^ ^ d a m a s obuo

lius, pamatė vieną įpuvusį: 

Malas iAlgird,ukas buvo sa
vimyla. Kar t a i s bičiuliai i r 
kaimynai prašydavo jį paro-

imti, nes pyragėlis buvo pr i 
lipęs pr ie lentos i r buvo išti
žęs. Algirdukas susitepė ran
kas. Pyragėlis j au buvo su
rūgęs ir dvokė. Paėmęs pyra
gėlį, ,Algirdukas sviedė ir pra-

dyti žaislelius. J i s niekuomet ^-0 j ^ ] ^ verkti 

duobę. K a d niekas negalėtų 
pinigų išimti reikėdavo juos 
užkeikti. 

J i s t r i s sykius kartojo šiuos 
žodžius: " K a s 12 žmonių gal
vų nukirs, t as pinigus i š ims ." 
Bernas, būdamas an t pakuros 
v i š k ų , a t sakė: "Gaidžių 
ga lvų ." Antrą sykį: " K a s 
12 žmonių galvų nukirs, tas 
pinigus i š ims ." Bernas vėl: 
"Gaidžių ga lvų." Trečią sy
kį: " K a s 12 žmonių galvų nu
kirs, tas pinigus i š ims ." Ber
nas ir vėl: "Gaidžių galvų." 
Šykštuolis sako: " tegul bus ir 
gaidžių ga lvų." Parėjęs namo 
tuoj ir mirė. 

J o žmona parėjusi iš bažny
čios rado jį mirusį. Pe r pa-
grabą ieškojo pinigų. J i ži
nojo, kad jos vyra* daug pi
nigų turėjo, tik nežinojo, kur 

j is laikė padėjęs. J i pinigų 
nerado. 

Po laidotuvių bernas nu-

— Mano vaikeli, atskirk šį 
įpuvusį obuolį nuo kitų, nes 
nuo jo pradės pūti ir kiti. 

VILKAS IR GERVĖ 
Kad vilkas godus, kad jis 

besotis, kiekvienas žinom,: su
ryja jis i r galvą ir kojas, su-
rtiuškina ėsdamas dažniausiai 
ir kaulus — viskas jam tinka, 
nieko neatmeta. 

Tokiam vilkui kartą ir ne
laimė ats i t iko: kad kiek, būtu 
kaulu užspringęs. Nei s taugt 
gali, nei atsidusti . 

— Argi jau man galas atei
na? — tarė sau dūsaudamas 
vilkas. 

Bet vilkas i r šiuo tarpu bu
vo laimingas: ten art i gervės 
būta... Pamatęs ją, lenkiasi 
springdamas, rodo jai žiotis, 
vadinasi — gelbėk, pasigailėk! 

Gervė savo snapą su galva 
tuoj vilkui į žiotis įleido. Šiaip 
ta ip ištraukusi kaulą, tuoj ė-
mė neišmanėlė atlyginimo už 

neparodydavo, o jei turėdavo 
saldainių, tai pa ts vienas kam
pe pasislėpęs suvalgydavo. 

> 

Vieną kartą tėvelis jam do
vanojo skanų pyragėlį. Geras 
berniukas pyragėlį būtų pasi
dalinęs su broliukais ir sesu
tėmis, bet Algirduko] toji 

'.mintis neatėjo į galvą. J i s pa-
jgalvojo: pyragėlį pasislėpsiu, 
t a i valgysiu kelias dienas po 
mažą gabalėlį, nes pyragėlis 
didelis. 

Tuo< t a rpu Algirdukas ne
norėjo valgyti, nes buvo po 
pietų. Pyragėlį palaižęs, įdė
jo į spintą, o spintą užraki
nęs, raktelį įsidėjo į kišenę ir 
išl>ėgo į sodą pažaisti. 

jo 
J o verksmą išgirdo tėvelis. 

Tėveliui j i s papasakojo atsi
tikimą apie pyragėlį ir raktelį. 

Tėvelis, išklausęs Algirduko 
pasakojimo, t a r ė : 

— (Vaikeli, esi savimyla i r 
esi nusipelnęs teisingos baus
mės. Šį atsitikimą giliai įsi
dėk į galvą, kad ateity pana
šūs įvykiai nepasikartotų. 

IR ASILAS GALINGAS... 

— Iš kur eini, i lgaausi ! — 
sutikus asilą, laputė klausia. 

— Gi nuo liūto, kūmute, 
pargrįžto. Tai tu man šitaip 
nieku žvėreliu pavirsk nar-

pirko 12 gaidžių, nukirto jų Į darbą prašyti . 
galvas i r išsikasė tuos pini
gus. Su jais jis grei t pratur
tėjo ir buvo tur t ingas visą 
amžių. Begilas. 

— Ką tu čia šneki, begėde! 
—suriko ja i vilkas:—už darbą 
tu nori atlyginimo? Kokia tu 
nedėkinga! Dabar tu rė tum' t ik 
džiaugtis pat i sveiką galvą 
beišnešusi iš mano nasrų. Ar
gi tau da r maža šitos dova
nos?... Ne, bičiule, .už tokią 

šiam ir galingam karal iui! 
I š sodo grįžo išalkęs ir, at- Kad kitąkart surikdavo, visa 

siminęs pyragėlį, priėjo prie gir ia imdavo dejuoti aplinkui, 
spintos, bet kišenėje nerado ir man tekdavo nusigandus 
raktelio. nuo jo pal>ėgėti. Kad dabar, 

Algirdukas pamiršo, a r rak- kūmute, jį matytum, visai ką 
telį įsidėjo į kišenę a r kur 
paslėpė. J i s susirūpinęs ieš
kojo raktelio: išieškojo savo 
drabužių kišenėse, visuose 
kampuose, bet raktelio kaip 
nėr, taip nėr. 

Pradėjo sąžinė prikaišioti 
Algirdukui, kad norėjo pasi- jnąsias nuoskaudas jam tik at-

kita ras tom; orve paliegęs 
guli, skausmu aičioja, kojo
mis viduriais skundžiasi, tik 
dejuoja aimanuoja, ko mel
džia prašo — niekas nė su
prast i negali. Kiekvienas žvė
ris, eidamas pro šalį, už se-

sclėpęs suvalgyti pyragėlį. J i s 
susigėdo, kad ta ip padarė ir, 
niekam nieko nesakęs apie sa
vo nelaimę, nuėjo gulti. 

Po kelių dienų Algirdukas 
žaidė sode. T a r p lapų paste
bėjo kažką blizgant. Priėjęs 
arčiau, pamatė spintos rakte-

keršyt steigias; visi, kuo kas 
mokėdami, vieni ragais, kiti 
nagais, žeidžia dabar liūtą, 
niekas jo nebijo! 

— I r tu jam, žinoma, su-
drožei? — klausia, išgirdusi 
naujieną, lape. 

— O kaip! — sako: — da
tavo drąsą šiuo kar tu dova- lį. Sušuko Algirdukas iš į riau, ką ir kiti davė: spyriau 
noju, bet toliau bėk man iš džiaugsmo ir nubėgo namo. i r aš koja --- težinai dabar, 
kelio: jei kur sutiksiu, sveika 
dingusi būti. Biaurybė!... 

Atsirakinęs spintą, griebė • jog ir asilas ga l ingas! 
pyragėlį, bet negalėjo jo pa-1 V. Kudirka. 

MI.MSTHANTŲ DRAUGIJA 8V. ANTANO PARAPIJOS, CICERO. 
VUHRYJE KLEBONAS, KUN. H. J. VAIČUNAS. 
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ŠV. ANTANO PARAP. MOKYKLOS MOKINIŲ BENAS 
Juos mokina Sesele M. Salvatora, kazimierietS. 
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Iš TėvŲ Krašto 
ĮSTEIGTA LIETUVIŠKOS LAIVININ

KYSTES BENDROVE 

Jos Tikslas Rūpintis Tautiniu Prekybos Laivyni 
Lietuvoje jau kelinti metai, 

kai vis plačiau ir garsiau ke
liamos tautinio prekybos lai
vyno klausimas. Ištit-sų, šis 
klausimas yra labai svarbus. 
Turėdama savo Klaipėdos uo
stą ir laisvą išėjimą į jūrą, 

jos. Pirmoje eilėje tai supra
to akcine bendrove "Mais
tas**. Ši bendrovė jau pernai 
įsigijo tris prekybinius lai
vus, kurie dabar su mėsos ir 
pieno gaminiais plaukioja į 
įvairias IDuropos valstybes. 

Lietuva didelę dalį savo pre-j Girdėti, kad "Mai s to" ben-
kvbos su užsieniais veda j ū-; d rovė mano įsigyti dar kelis 
ros keliais. Tačiau neturėda- j prekybinius laivus. Tai jau 
ma savo prekybos laivyno, būtų tikrai n maža Lietuvos 
Lietuva turi leisti savo pre- j tautinio prekybos laivyno už-
kes gabenti kitų valstybių uomazga. 
laivams. 0 tai gana brangiai ^ ^ o r g a n i z a c i j u a k ^ ė 

505,955 ha. 
Sodai 1936 m. — 38,340 ha. 

1930 m. — 30,176 ha. 
Ganyklos 1936 m. — 443, 

ha., 1930 m. -
Pievos 1936 

ra ariamos žemės. Jos plotas 
kasm t didėja. Pievų ir ga
nyklų plotai sumažėjo. Vyk 
ciant melioraciją, dauguma 

74!),730 ii.̂ .. nusausintų pievų bei ganyk
lų. — 696,130 lų paverčiama ariama žeuui 

990 ha., 1930 m. — 497,565 .1 ė! tos pačios priežastie* ma-
ha. j žėja pelkės i: ciuipynai. Per 

Miškai 1936 m. — 172,660 penkerius metus jų plotas su-
ha., 1930 m. — 157,699 ha. ; mažėjo 20,232 hektarais. Ui 

Pelkės ir durpynai 1936 m. škų plotai pamažu didėja. 
m. --

m. 
86,987 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS CHORAS, 
po globa šv. Grigaliaus. Vargoninkauja gerfo. Adolphas Mondeika. 

Matosi Kun. Jurkevičius ir Kun. Kloris iš šalių. Viduryje klebonas Kun. Vaičūnas. 

kaštuoja. Vien tik 1935 me
tais Lietuva už savo prekių 
pervežimą laivais, kitoms val-

bendrovė 

Lietuvos ūkiškosios orga-
stybėms turėjo sumokėti 16, nizacijos eina dar toliau. Ne-
milijonų litų. Tai yra gana I seniai jos susitarė įsteigti a-
stambi pinigų suma, už ku- i kcinę bendrovę, kurios tiks-
rią jau būtų galima keliolika las būtų rūpintis tautiniu pre 
lakų įsigyti. kybos laivynu. Ši lietuviška 

laivininkystės bendrovė da
bar jau yra įsteigta. Jos stei-

Tautinio prekybos laivyno j giamass susirinkimas įvyko 
reikalingumą gerai supranta \ lapkričio mėn. 21 d. Kaune, 
didžiosios ūkiškos organizaci- j Laivininkystės bendrovė va

dinsis " Lietuvos Baltijos 
Lloydas ' \ Steigėjų vardu su-

LIETUVOJE DIDĖJA NAUDOJAMOS 
ŽEMES PLOTAI 

— 135,910 ha., 1930 
156,142 ha. 

Sodybų feme 1936 
97,820 ha., 1930 m. -
ha. 

Kiti plotai H>36 m. 
$60 ha., 1930 m. — 143,260 augo Kretingos, Tauragės 
l ia- Seinų apskritys?. 

Iš viso 1936 m. — 4.427,.;<X) TuG būdu, žemės ūkio r M 
ha., 1930 m. — 4*316*514 lia 'kalaius naudojamos žemės 

Iš šio palyginimo mator.ia plotai dabar sudaro apie §9 
kad Lietuvoje daugiausia v procentų . f 7 

Daugiau žemės užimama tro
besiams ir kiemams. Mat, vis 
kuriasi naujos sodybos, ku
riose pristatoma naujų tro-

| btsių. Sodų plotai taip pat 
14-1, ' didėja. Daugiausia sodų iš-

ir 

_ 

Pirmoje eilėj© b-ve 
••Maistas" 

MOTINĖLĖS DARBAI 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

dr-ja praeitais metais pasiu 
n te į Kauno universitetą ses. 
M. Feliciją - Piežaitę, gimimu 
iš CMeago, 111., ir ses. M. I-
mMą - Patačnikaitę, gimimu 
iš Mahanoy City, Pa.; abi 
Pranciškonės seserys. Šiais 
H*jkslo metads valdyba pa
skyrė stipendiją ses. M, Ro-
zarttai, gim. Braddock, Pa., 
&v. Kazimiero Kongregacijos 
vienuolei. Po Naujų Metų iš
vyks į Kauną dvi seserys Xu 
kryžiuoto Jėzaus mokslams 
eiti Lietuvos universitete. 

Gerb. kun. Kuras, "Moti
nėlės" įsteigėjas ir j» s gar
bės narys, teisingai pareiškė, 
kad mums labai yra reikalin
gi pasauliečiai-(tės) susipra
tę lietuviai veikėjai ir rašy
tojai. Kai tik atsiras tinka
mi kandidatas* -(ės) iš pasau
liečių, tai dr-ja mielai skirs 
jiems stipendijas vykti į Lie.. 
tuvos universitetą. 

Turime vilties, kad dvasiš-

sirinkimą atidarė ir jame pra 
nešimą padarė akc. " Maisto" 
bendrovės pirmininkas ir vy
riausias direktorius agr. J . 
Tallat - Kelpša. J i s pažymė
jo, kad steigiamosios bendro
vės tikslas yra įsigyti jūrų 
ir Lietuvos vidaus vandenų 
laivų; juos naudoti ir atlik
ti visokius jūrų ir vidaus va
ndenų krovinių bei keleivių 
pervežimo, krovinių saugoji
mo, prekių pristatymo ir, 
apskritai, pramonės bei pre
kybos reikalus, kurie tiesiogi
niai ar netiesioginiai yra su
siję su bendrovės tikslu. Pa 
grindinis bendrovės kapita
las yra du milijonai litų. Jį 
sudaro 20,000 vardinių dalo
mų akcijų, kurių kiekviena 
kaštuoja po 100 litų. Dabar 
visos bendrovės akcijos jau 
yra parduotos. J a s nupirko 
ūkiškosios organizacijos i-
atskiri asmenvs. 

.Lietuvoje per paskutiniuosius 
! penkerius metus padidėjo 
i 101,600 hektarų. Lyginant su 

f t - f . _ ... ! 1930 metų naudojamais p'o 
Dabar Yra 4,427,300 Hekt Naudojamos Zemej tais, dabar naudingos žen 

Lietuvoje kvlant žemės k u- . i r raistai, kuriuose tik augo , paskirstymas tap atrodo 
ltūrai ir didėjant gyventojų krūmokšniai ir balų žolė, da ' 
prieaugliui, naudojamos že-1 bar sausinami ir paverčiami 
mės plotai taip pat didėja, derlinga žeme. Buvusieji pū 
Anksčiau buvusieji pelkynai dymai ir plikos pievos dabai 

- j tampa geromis ganyklomis 

iš žemes 1936 
2,()97,:)90 ha., 1930 t a 

m. 
) 

—i 

RADIO 
MARGUTIS PAKEITĖ RADIO LAIKĄ 

Sekmadieniais — YVl|FC (1420 kyloc.) būna 1 v. p. p. 
Šiokiais vakarais — 9 vai. 

Sekmadieniais: — VVIND (560 kyloc.) 2:15 po pietų. 
Šiokiais vakarais — 7 vai. 

J. Tallat - Kelpša, nariais: 
dr, A. Cesevičius, Grudzins-
kas ir " Pienocentro" pirmi-
ninkas J . Glemža. Artimiau
siu keik u naujoji bendrovė 
pradės savo veikimą. Lietu
vos visuomenėje ji turi pri
tarimą, nes, kaip jau pažy
mėta, tautinio prekybos lai
vyno klausimas yra opus, gy
vas ir skubus reikalas, ku
riam jautriai pritaria visi gy 
ventojų sluoksniai. 

Prieš keletą metų atrodė, kad 
uždraudus ganiavą valdi škuo 
se miškuose, Lietuvos ūkini
nkai nepajėgs turimų gyva 
lių išmaitinti savo žemės plo
tuose. Bet dabar, pasirodo, 
kad tai klaidingai galvota. 
Žinoma, taip buvo galvota dar 
tada, kai apie vilkžolėmis a-
paugusių pievų pavertimą 
maistingomis ganyklomis mflr 
la.it kas žinojo. 

Naudojamos žemės plotai 

BUDRIKAS SVEIKINA VISUS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
IR NAUJAIS METAIS 

ettke 
Tįm L0NG0ISTANC 

RADIO 
i 

NEW 

KH išrinkt* valdybon 

Šiame susirinkime buvo iš 
rinkta naujosios lietuviško
sios bendrovės valdyba. Pir

ki ja ir susipratusi lietuviška, 
„ mininku išrinktas Amenko.-išeivijos visuomene tuos mu- ,. _ . . 

lietuvių akcines bendrovės pi sų dr-jos užsimojimus ir vei
kimą parems. rmininkai inž. V. Rėklaitis, 

jvice pirmininkas — "Mais-
Valdybos Nurys\to" b-vės pirmininkas 

1937 
"Draugo 
Kalendoriai 

JAU GATAVI 
Gražūs lietuviški kalendoriai, su visomis 
šventėmis. Kiekvenas mėnuo turi skirtin-
gę, gražy paveiksle. Kaina 25c vienas. Per 
paštą 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
tu, tik po 15c. 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
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YOUR FAMILY 
will thr i l l to this 
bestofallGifts.. 

TheidealgiftthaMhe 
vvhole fami ly can 
enjoy. We wi l l be 
happy to deliver the 
ZENITH you select on 
Christmas Eve. 

Z&Uf, Pcufme+tti 
LIBERAL ALLOV/ANCE 

FOR YOUR OLD 
RADIO 
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EMIL DENEMARK, Inc. 
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Model 8-S-154—1937 Ameri

can and Foreign ZENITH. 12-inch Electro Dynamic 
Speaker, Acoustic Adapter, Target Tvning, 
HighFidel>yondscoresofothernewfeature». 

ft *: 

_ 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

~ \ 

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ 
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENIAI-
ĮSISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS 
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI-
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC. 
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M«4tf S-R-T35 
Pow»rfwl tuper-
h e t t r o d y n t , 
*vnt o» Amen*. 
con broadeatt 
•totioni and flat 
Policc bondt, 2 
POkA ton* eon-. 
tr©|, ootemotic 
volum. «ontf0|# 
* - ' w * •hetro 
ŷn«mJe tpMk. 

ZINITHbbckdiot $ 2 9 ' 9 5 *•+** 

?^2«o«»«*H«W»«8«SXfi>*į{^įft^ 

MOOfft 5.$.|27 
Smoll iširti t«W« 
model, American 
*"*d Foreijn R* 
etp«on. 6.indi 
eltctro Dynamic 
Speaker, Contino. 
ow Ten* ContrH 
Split Secend Sf«. 
tien Re'^eotor, 

$39-95 
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Jos. F. Budrik. I K . 
3417 S. Halsted St. 

Budrik Furoiture Mart 
3347 S. Halsted St. 

"T r r— a s s = ! ^g^=^=aagaaaacae = aBBa 8 8 Į—• 11 11 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 
M 

•mm-mm = *».•"•-«• —^-

CHICAGO 

AMfRttA rŠ M6STCOPIED RADIO . . ALWAYS A YFAP AMf/ 

Geras radio jp^isados geras daiktas turėti namuose. Budri* 
kas duoda didelę nuolaidę. P as Budrikę 12 puslapių kalen

dorius visiems dykai 
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kuriuos pastatė ir Įrengė dabartinis klebonas Kun. Vaičūnas. 

KAS DAROMA LIETUVOJE SOCIALINES 
GLOBOS SRITYJE 

Svarbus klausimas i ma daug pinigų. 1935 m. vi-
0 . ,. . . , 11 daus reikalų ministerijai iš 
Socialines globos klausimas * . J ^ 

T . - i i - t m valstybes iždo paskirta ;>2.),-
Lietuvoje labai svarbus. To- A__ ; • , , , ., 
, . . . , . . . » 000 It. prieglaudoms laikyti, 
del ir seimas buvo įteikęs * &

v
 J . ' 

. . i oO.OOO lt. mažamečiams vai-
ministenui pirmininkui pa-1 . A. _ . . „ , . . , . 
, t . ^ t- - i kams auginti, kurie išdalinti 
klausimą apie soeiaiimies gio-j _,_._._,____ ._ v _., _L. 
bos rūpini m o reikalas Lietu

voje. ? 

Ka ministeris pirmininkas 
atsakė 

ūkininkams ir už vaiką ūki
ninkui mokama nuo 15 ligi 20 
litų. Labdarybės organizaci
joms šelpti paskirta 1,225,000 
lt., puse šios sumos gaunama 

Ministeris pirmininkas J . l i š ™M T bė S loterijos pelno. 
Tūbelis, atsakydamas i pa. Beturčiams gydyti iš valsty-
klausimą seime plenumo po- Us iMo t i r i a m a apie pusė 
sėdyje pažymėjo, kad sočia-i m i l l i o n o h t u - Pašaipu atski-
Jinės globos reikalai Lietuve-! n e m s . asmenims, kurie krei

piasi į vidaus ministerijos so
cialines apsaugos skyrių, iš
mokama apie 30,000 litų. Tž-

Savivaldybes duoda lesų 

je pavesti vidaus reikalų mi
nisterijai, .savivaldybėms ir 
labdarybės organizacijoms., 

-_ [ das prisideda prie draudimo Vidaus reikalų ministerija iš 
laiko "Lopšel į" Kaune, ku
riame yra 290 vaikų, daugiau
sia pamestinukų. Šioje prieg
laudoje jie laikomi iki 3 me
tų amžiaus. Be to, vidaus 
reikalų ministerija išlaiko 2 
prieglaudas, kuriose yra 450 

AGNIEŠKA 
RAČKAUSKIENĖ 

(IH> tėvais Sakaitė) 

Mirt gruodžio 26 d., 193« 
m., 4:30 vai. po pietų, sulau
kus gilaus amžiaus. 

Kilo iš Telšių apk r i č io . 
Plungės parapijos, KapsiugŲ 
kaimo. 

Amerikoj Sfįryveno 40 metų. 
Paliko dkleliame nuliūdime 

sesers dukterį Oną Vagnorie
nę ir draugę Marijoną Šim
kienę ir dau# kitų giminiu-

Priklausė prie Vyrų ir Mo
terų Rožančiavos Draugijos. 

Kūnas pašarvotas 10928 So. 
Michigan Ave., Roseland, III. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 29 d., Iš koplyč'os 
8 vai ryto bes atlydėta į Vi
sų šventųjų parapijos bažny
čią kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges i,r pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Sesers Duktė, ir Gi
minės. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

A. a A 
JURGIS ŽAKAS 

Mirė gruodžio 25 d., 19X6 
m., 5:15 vai. po pietų, sulau
kęs pusės amžiaus. 

Kilo iš Šiauligj apskričio, Ly
gumos parapijos, Ysodnių kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Kazimierą Žaką ir jo 
šeimą Fort Jeffer»>n, N. Y., 
gimines ir draugus Amerikoje; 
o Lietuvoje seserį Albiną Na-
rasienę ir jos šeimą ir gimines. 

Priklausė L. R. K. Susivie-
nymo Marguette Parke, Chi-
eago, 111. 

Laidotu vAnis rūpinasi Pra
nas Yuška, 928 W. 33rd St. 

Kūnas pašarvotas A. Masal
skio koplyčioje. 

Laidotuvės jvyks antradieny, 
gruodžio 29 d. Iš A. Masalskio 
koplyčios, 3307 So. Lituanica 
Ave., 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius A. 

Masalskis, 3307 So. Lituanica 
Ave. Tel. BOUlevard 413 9. 

m 

A. V A 
PRANCIŠKUS 

PETRAITIS 
Mirė gruodžio 25 d., 1936 
, 8:45 vai. ryto, sulaukęs 

pusės amžiaus. 
Kiio iš Panevėžio apskričio, 

Sadavos parap., Balkų kaftno. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Valeriją, po tėvais Svi-
tikaitė, sūnų Stanislovą, duk
terį Pauliną, brolį Dominiką 
ir jo moterį Marijoną, brolie
nę Domicėlę ir jos vyrą Boles
lovą Zajauską, ir švogerį Juo
zapą Svitiką, ir gimines; o Lie
tuvoje brolį Juozapą ir seserį 
Marcelę Pranskietis, ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 1420 So. 
50th C t , Cicero, 111., tel. Ci
cero 3063. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 29 d. I š namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, 
Duktė, Brolis, Brolienė Ir Gi-
miitės. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109. 

JURGIS RAZMENA8 
Mirė gruodžio 26 d., 193$ 

m., 6:30 vai. po pietų, sulau
kęs 55 metų amžiaus. 

Kiio iš Ežerėnų apskričio, 
Salaku parap. Bikėnų kaimo. 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Uršulę po tėvais Dum-
bravičiutė, sūnų Edvardą ir 
gimines; o Lietuvoj brolj My
kolą ir gimines. 

Gyveno 7136 S. Tai man Ave. 
Kūnas pašarvotas Pavlavt-

Čiaus koplyčioj, 6823 »». West-
ern Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 30 d. Iš koplyčios f 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Pan. Švč. Marijos, Mar-
quette Parke, parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę; Moteris, Sūnus ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius Pav-
lavičia Undertaking Co., Inc. 
S. Mitcheil, Lic. Embalmer. 
Tel. PROspect 3242. 

ligoje, gražindamas ligoni ų 
kasoms išduotas gimdyvėms 
pašalpas. Pernai tokių pašal
pų ligonių kasoms išmokėta 
apie 270,000 lt. Pravedant že
mės re formą dvaruose, liko 
emeritų, daugiausia senių. 

! Juos globoja vidaus reikalų vaikų; invalidų namus su a- ; 

pie 60 neregių. Tas įstaigas ; l n i m s t e r i ^ ' 6 i e m e t J i e m s š e l " 
tvarko ne pati vidaus reika- Į P*1 l š l e i s t a a*>lp m > m *•» 
lų ministerija, o labdarybės M " * « būdavo išleidžiama 
organizacijos. Ministerija še- Augiau, bet jų s k a b u s ma-
Ipia apie 50 labdarybės drau-1 **"> <^e l š m i r š t * - Viešųjų da
li ju, kurios išlaiko 143 so - j r b l * f o n d a s k o v o J a s u n e d a r " 
eialinės globos įstaigas, vai- **> ******* **iara f o n d u i * 
kų ir senelių prieglaudas, a- l ž d o š i e m e f c P ^ k " ' t a per 700, 
nibulatorijas, sanatorijas ir 
kt. Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 200 atskirų sociaJjUiės 
globos vienetų, iš jų 5 išlai
ko valstybe, apie 50 savival
dybės ir 145 labdarybės drau
gijos. Vienose įstaigose yra 
6,600 globojamų asmenų lab
darybės draugijų darželiuose, 
aikštelėse išlaikoma 4,000 vai-
kų. 

Daug pinigu) iš valstybės 
Iždo 

000 lt. Viso socialinei globai 
iš valstybes iždo per metus 
išmokama apie 3,700,000 litų. 

Išlaiko ir kit^s įstaigas 
Taip pat vidaus reikalų 

ministerija išlaiko ir- ligoni-

! 

Greta valstybės iždo išlai
dų socialinei apsaugai daug 
išleidžia ir savivaldybes. Ga
lutinai suvesti 1934 m. duo
menys rodo, kad tais metais 
savivaldybės išleido 1,061,000 
lt. prieglaudoms ir panašio
ms įstaigoms laikyti, 445,000 
lt. atskiriems asmenims šelp
ti, 1,088,000 lt. beturčiams gy 
dyti, apie 1 milijoną litų sky
rė viešiems, darbams tvarky
ti, įvairiems socialinės globos 
reikalams išleista 370,000 l t 
Taigi, 1934 m. savivaldybes 
socialiniams reikalams išlei
do apie 5 milijonus lt. 

Vertingas Labdarybės 
organizacijų darbas 

Minfsferis" pirmininkas au
kštai vertina ir labdarybės 
organizacijų darbų. Jos ren
gia loterijas, rinkliavas, au
kas lapais, pramogas, kruop
ščiai rankioja narių mokes
čius ir iš visų tų lėšų išlaiko 
didelį labdarybės įstaigų skai
čių. Savo darbu palengvina 
valstybės iždui. Jei ne tų or
ganizacijų savarankiškos pa
jamos, tektų valstybes iždui 
daugiau išleisti. Ministeris 
pirmininkas paminėjo Šv. Vi
ncento a Paulo draugijų su 
90 skyrių, kuri išlaiko 50 se
nelių ir vaikų prieglaudų; 
moterų globos draugijų, kuri 
išlaiko dvi prieglaudas ir a-
matų mokyklų, globoja apie 
300 vaiku; kūdikiams gelbėti 
draugijų; Vaikelio Jėzaus dr-
gijų su keturiomis prieglau- kasa. 
domis ir amatų mokyklomis. 
Lietuvos vaiko draugija iš-

Džiovos dalgis 
Toliau ministeris pirminin-

kas nurodė, kad kasmet Lie
tuvoje miršta apie 3,000 žmo
nių nuo džiovos. Kovai su ta. 
negerove Jurbarke laikoma 
plaučių ligų ligoninė 100 lo
vų, sanatorija Varėnoje su 
70 lovų, Raudonojo kryžiaus 
ligoninė A. Panemunėje su 
150 lovų, ten pat draugijos 
kovai su tuberkuliozu sana
torija su 50 lovų, ligonių 'ka
sos sanatorija Varėnoje su 
50 lovų, žydų tuberkulioro li
gų sanatorija su 30 lovų ir 
Alytuje draugijos kovai su 
tuberkulioru statomas azaU-
jumas su 20 lovų. Viso tam 
reikalui yra 480 lovų, jei 
neskaityti draugijos kovai su 
tuberkuliozu laikomų kelių 
dispanserių. JĘOŽŽ ligos gydo
mos nemokamai. Vidaus rei
kalų ministerija subsidijuoja 
savivaldybės veneros ligų a-
mbulatorijoms išlaikyti. Per 
metus tam tikslui išleidžia
ma apie 200,000 litų. 

Ligonių kasos 

bet visų gyventojų. Daugiau 
sia tenka rūpintis mūsų ūk? 
ninku ir šeimų sveikatingu
mu. 

Baigdamas ministeris pir
mininkas pažymėjo, kad vi
daus reikalų ministerija re
ngia platų socialinės globom 
įstatymą, k u m apims visus 
socialinės globos rūpinimo 
reikalus. 

Kiek Lietuvos Valsty
bes iždas ateinančiais 
metais išmokės skoly 

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maisto 

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER W I N E 

Dainai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

UZkictejimo 

PRAŠYT SAMPELIO 9TKA2 
Triaer's BttUr W 1 M C*. 
644 S. Welta 8t„ Chie»c«. 
Prlatusk a u a —rpnĄ «rta 

Visose 
Vaistinga* 

Socialinėje srityje gerokai 
pastūmėtas draudimas ligoje. 
Lietuvoje veikia 10 ligonių 
kasų, kuriose aj>drausta 75,-
000 žmonių. Iš darbdavių ir 
darbininkų ligonių kasos su
renka per metus apie 4,500,-
000 litų. Atskiras ligonių ka
sas turi susisiekimo ministe
rija i r kai kurios kitos įstai
gos. Nuo ateinančių metų pra 
džios bus pradėta drausti ir 
nuo nelaimingų atsitikimų. 
Tam tikslui įsteigta atskira 

nes. Iš jų minėtinos Kalva
rijos prichiatrinė ligoninė, k u ' l a i k o a p i e JQ darželių ir aik 
rioje nuolat laikoma apie 500 g t e l i U ) ku r įU O Se šiemet buvo 
sergančių ir daugumas gydo- o^lK) vaikų. Motinoms ir vai-
ma valstybės iždo lėšomis, ^ m s g l o b o t į organizacijų sa-
taip pat Varėnos džiovininkų j ^ ^ provincijoje išlaiko 
sanatorija ir Jurbarko džio
vininkų ligonine, kur gydo-

Tiems reikalams išleidžia- ma apie 200 žmomų. 

J. F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|| 

YARds 1741-1742 
MCbU RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS t:45 V AL. 

W. EL F . C. (1420 kil.) STOTIS 

sveikatos centrus, teikiančius 
motinoms, ypač neturtingoms 
sveikatos patarimus. Ta orga
nizacija Kaune turi gausiai 
lankomų ir vaiko muziejų. 
Čia beveik kas savaitę ren
giamos sveikatos klausimais 
paskaitos. 

Pensijų fondas 
Prie socialinės globos ten-

KAUNAS. — Sudarius a 
teinančių metų Lietuvos Vai 
stybės biudžetų, į jį įtraukta 
ir 1937 metų valstybės iždo 
skolų mokėjimo sumos. Nu j 
matyta išmokėti tokias ske 

l a s : vidaus skoloms 2,010,00C 
litų — vidaus skolų palūka 
noms — 766,440 litų, užsie 
nio skolų palūkanoms — 70,-
000 \t.y Klaipėdos teritorijai 
atlyginti už gaunamas paja
mas — 6,000,000 lt., mokė? 
čiams Klaipėdos krašto savi j 
valdybėms — 110,000 litų, už
sienio skoloms mokėti — 270,-
000 litų. Be to, dar įvairioms 
valstybės skoloms mokėti y-
ra paskirta 2,703,000 litų. Tuo 
būdu, iš viso ateinančiais m.** 
tais Lietuvos valstybės iždo 
skoloms mokėti yra numaty
ta 11,999,440 litų. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

Iškilmingai Palaidotas 
Šaulys - Knygnešys 
ALYTUS. — Parapijos ka 

puose iškilmingai palaidotas 
užsimušęs prie šaulių namų 
statybos Šaulys — knygnešys 

* * J ' * 

Išdirbėjai ankštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnainių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuve Cbicagoj 

• i — o 
Suvirs 50 metu prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuves i r taupykite 

pinigas 
• *> i . • • - o i 

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

o 
-m- i _ 527 NORTH WESTERN AVE. 

arti Grand Ava. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

ka priskaityti ir pensijų fon- j Juozas Linkevičius. Velionį 
d ą . Š i e m e t p e n s i j ų i š m o k a m a 
per 8 mil. litų. Pensijos duo
damos įvairių įstaigų tarnau
tojams, nukentėjusiems kovo
se u i Lietuvos nepriklauso
mybę, buv. rusų armijos in
validams ir daliai tų žmonių, 
kurie ne ginklu, bet savo pro
tiniu darbu yra prisidėję prie 
mūsų tautos stiprinimo. 

Visos tos priemonės, kurios 
suminėtos, neapima Klaipė 

PLATINKITE 'DRAUGĄ' dos krašto, nes Klaipėdos kra 
*" štas turi savo atskirų drau

dimų. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

GAR Y, tNJ>. LAIDOTU VU' DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Oerfatoataa patarnavimas — Moterla patarnauja 
Phone tOOO 620 W. 15th Ave. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

Tačiau nors daug padaryta 
socialines globos reikalais vy 
riausybe šioje srityje nesu
stoja. Imant plačiau socialinę 
globų, be pavargėlių šelpimo, 
įeina ir visas sveikatos klau
simas, ne. t ik : atskirų grupių, 

kapus palydėjo šauliai, vers 
lovininkai ir gausus visur; 
menes būrys. Parapijos baž 
nyčioje buvo atlaikytos ge 
didingos pamaldos. Kapuose 
atsisveikinimo žodžius tarė 
šaulių vardu -»- teisėjas Jo 
čys ir verslovininkų, kunq 
nariu taip pat velionis buvę, 
prekybininkas J. Kupčiūną?. 
Verslovininkai vietoj vainike 
šaulių namų statybai paat» 
kojo 50 litų. 

Lachaivjcz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

— Per šių metų statybos) 
sezonų miestuose pastatyta 
a.pie 6,()00 naujų trobesių. 
Visa statyba kaštavo per 23 
mil. litų. Daugiausia pasta 
tyta Kaune. 

— Kaune per Nemunų) bus 
pa&tatyti dar trys t i l ta i 

A. Petkus 
S. M. Skilias 

1410 So. 49th'Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 

718 West 18th Street 
Phone MOKroe 3377 

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Senus 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 
10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

g 
S 
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Paveikslas Dr-stes Visų Šventųjų, Vyrų ir Moterų, Cicero. Narių virš šimto 
Draugija gražiai darbuojasi. Pašelpinė. 

Lietuvos Vyčių 14 kp. Cicero. Kuopa puikiai gyvuoja. Narių turi 85. Veikia Dievo ir TSvynSs labui. Visuomet pasitaria su dvasios 
vadais. Turi keletą Čiampijonų. 

Dėde Kastukas Sako 
Ra.<o 

Adv. K. J . Savickus 

Silpnumui 
Visi turime kokį nors silp

numą. Vienas perdaug išsi
neria, kitas nedoras, trečias 
kazyromis lošia, ketvirtas me 
Ino ja, penktas pinigus pra-
lektineja, šeštas be sąžinės ir 
t.t. 

Mūsų žmonės tikrai pavy
dūs. Tas keistumas randasi 
ir tarp svetimtaučių, bet ne 
taip žymiai. Apie tą žmogų, 
kuriam gyvenime gerai seka
si, mes sakom: jis apgaudi
nėja žmones, kad draugai 
jam surado aukštesnę vietą, 
neduodami jokios garbes dėl 
gabumo. Tokis pasielgimas 
parodo mūsų pavydumą. Rei
kia padėti gabesniam siekti 
aukštesnių vietų, nes jis tau 

Amerikietis Dovanojęs ! 

Rokiškėnams 45,000 
Lity Vertes Daikty? 

VIETINĖS ŽINIOS sekretoriaus namuose, 6112 S. d., parap. svetainėj. Pradžia 

Moterys irgi pasižymi silp- rodo kelią ir tau galės pa
miniu, būtent plepėjimu. Jos 
lengvai gali apkalbėti savo 
pažįstamą, nes nerasi žmo
gaus be kaltės. Kalbėdamas 
savo draugui apie kito silp
numus, parodai jam, kad esi 
plepėtojas. Jei negali pasa
kyti gero žodžio apie pažį
stamą, geriau kad ko kito 
nesakytum. 

Sąžines teisingumas 
Prieš kelis šimtmečius, ei

damas šalygatviu žinomas fi
losofas nešė žiburį sa/vo ran
koje. I r kai draugas paklau
sė, ko jis ieško, filosofas jam 
atsake: " A š ii škau teisingo 
žmogaus". 

Tas pats filosofas ir da
bartiniam laike nesurastų to
kio asmens. Savo ai:yse mes 
visi skaitomės geresni už ki
tus, bet mūsų sąžinė neduoda 
mums nekalto žmogaus ramy-
l>ės. J i rodo, kad, taip galvo
dami, save apgaudinėjam. Ne
užmerk akių kai sąžine kal
ba. 

Letuvių keistumas 

dėti. 

30 Metų "Žiburiui" 
-

LUKŠIAI (Šakių apskr.) 
Kun. J . Skinkio, dabartinio 
Žemosios Panemunės dekano, 
rūpesčiu 1906 m. įsteigtas Ž: 
būrio dr-jos skyrius ir prie 
skyriaus seneliams prieglau 
da. Žiburys gerai gyvuoja. 
Turi savo didelį namą, ku
riame yra didelė salė susirin
kimams. Lapkričio mėn. bu
vo metinis Žiburio dr-jos sky
riaus susirinkimas ir nutar 
ta paminėti 30 nietii draugi
jos gyvavimą. 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Žydų spauda ("FoHksbla-
t a s " ) rašo, kad Rokiškio* sa
vivaldybė gavo iš Bostono 
(Šiaurės Amerikos) gyvento
jo Abromo Šapnos, gimusioj 
Rokiškyje, laišką, kad jis do
vanoja Rokiškio lietuvių ir 
žydų varguomenei 45,000 li
tų vertes daiktų. 

Šiomis dienomis iš Rokiš
kio į Kauną atvykstanti spe
ciali delegacija su burmistru 
priešakyje prašyti finansų 
ministerį, kad išimties keliu 
tie turtuolio daiktai varguo
menei būtų įleisti į Lietuvą 
be muito. 

Išsirinko Naują 

MARQUETTE PARK. - -
Gruodžio 20 d. įvyko metinis 
susirinkimas 13th Ward Re-
gular Lithuanian Democratic 
Club. Sus-me perrinkta val
dyba 1937 m.: Dr. J . J . Poš
ka pirm., J^Lenkar t — I 

I I 

— Netrukus į karo muziejų 
iš Briuselio atsiųs 35 varpus, 
kuriais skambinant gausis y 
patinga muzika. Manoma jais 
skambinti Tautos himną ir 
malda už žuvusius. 

DR. P., ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted 9 t , Chicago 
Paned.. Sered. ir Saihat. nno 2—9 v. 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

T a u t ą b e t i k ė j i m o t e g a l i m a 

būtų valdyti tik su patranko-i 
mis. • Napoleonas. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namn: 
HEMlock 62S6 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P M. 
Res. ofi»o yni. i 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nasrai antnrti 

viee pirm., J . Jaekaj — 
viee pirm., F . BruktaSnis — 
kasierius, J . Juozaitis — iždo 
ra.št., John P. Stanko vitz — 
sekr., C. Žekas — legalis pa-
tarėjas, J . Dauginis 4 - mar
šalka. 

" 

Klubo susirinkimai laikomi 
kas trečią sekmadienį kiek
vieno men., parap. svetainėj. 

Nors klubas užvardintas 13 
Wa.rd elub, bet nariais gali 
būti ir lietuviai, gyvenantieji 
kitose wardose. 

Klubo rastine dabar bus 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DltAUGIJOS NARIAI 

Offiee Phone 
! PROspect 1C2R 

Res. and Office Tel. CANa" 0257 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria P l o n o s ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NKKTA V I L N O N E S P A N -

C I A K A S D Ė L M O T E R Ų 
I R V A I K Ų . 

Taiso senus svederius. Par
duodam vi lnones gijas, stora.* 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 VV. 33rd St. 
(Netol i Normai Ave . ) 

Te l VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais . 

DR. VAITUSH, O P T . 
LIETUVIS 

OPTOMETRIOAUUY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių kai-Stl. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sr 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyrta atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akvs ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki X v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at. 
•iitikkmų akys atitaisomos he akiniu 
Kainos n*«riau k«in pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Bouievard 7589 

2S59 S. Leavitt St. 
OANal 0706 

DR.J.J.KOWAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
Tel. CANal 0528 

Jf 

^ 

DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojy 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHICAGO 

Telefonas; JUNiper 1542 
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

Office Honrs 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sundav bv Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
FHYSTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedeliomis paenl gntarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANai 6122 

DR. S. BRĖŽIS 
GVT»VTO • A. p "n» fTflTRTmn- A s 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos: 1--3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedčl. pacal sutartį 

RE7TDF.NCT.TA 
6631 S. Calffornia Ave. 

Telefonas REPnblic 7868 

Re*. FROsneet 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. bouievard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pa erai sntarti 

Tel. Calumet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek 
tnadlenius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. I I L 

Rea. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Ofriefl Tel. HEMlork 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VV. Marquette Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 VV. Cermak Road 
Vai. 2 - 4 ir 7—9 vak. 

Ketvererais paerai sutartį 

2305 So. Leavitt St. 
Tel. CANal 0402 

Komensky ave. (Tel. Grove-
liill 1965). 

John P. Stankowicz, sekr. 

Klubo vakaras 
13th Ward Regu!ar Lith

uanian Democratic Club ren
gia šokių vakarą, su progra
ma, kurioj dalyvaus visiems 
žinoma dainininke O. Juozai
tiene ir panelės Lillian Cins-
kas, Jane Mateeimas, Jos^-
phine Kasniauskas ir Juta 
Katkus. 

Vakaras įvyks sausio 10 

7 vai. Valdyba 

Katalikai Studentai 
Ims Gyviau Veikti 

Lietuvos katalikai studen
tai ateitininkai Kaune turė
jo savo metinę konferencija, 
kurioj dalyvavo J. E. vysku
pai: T. Matulionis ir M. Rei
nys. Studentai pasiryžo dang 
uoliau imtis katalikiško vei
kimo ir patys stiprinti savo 
jėgas dažnesne religine pra
ktika. 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETTTVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPnblic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal H75 

PLATINKITE "DRAUGĄ'' 

CLASSIFIED 
REIKALAUJAMOS DARBININKAS 
Reikalaujamos moterys sortuoti se
nus skudurus skuduru šapoj. Gra-
ži, erdvi, praru-šildoma vieta dirbti. 
Teatsiftaukia vien tos moterys, tu
rinčios metus patyrimo. Central Pap
er Grading Co., 12C5 W. Nori h Ave. 

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS 

Manant, s tatyt i sau naują namą ar 
pertaisyti sena, šaukite 

JOJTO.VTL1MAS 
a „„ J f - ' K š Contr»ėtoVj& Buiklev",.... 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.ĵ g&r RG. Map1į*oįtl Ave., teiet̂ ** 
* 

Telefonas REPnblic 9600 

I V 4 T U 5 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rea. KUNVood 51*7 

DR. A, J. BERTASH 
Ofiso vsl. nno 1—Š- nno n*:30—8:30 

756 West 35th Street 
Ofiso Tel. VTRjrfnia 0036 

R e ^ e n e e Tel. BEVerlv 8244 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS tBL CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ave. 

Valandos 9-10 A. M. 
NedėTiomJ9 pagal sutartis 

DR. A. J. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRrinia 1116 4070 Archer Ave 
ValanJos: 1—I popiet ir 7—8:30 

vakare 

RKZTDENCT.TA 
LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nnpwl «tif«rfi 

DR. CHARLES SEGAL 
OFTRAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 InboK 

CHTCAGO. ILL, 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedeljomis nno 10 ik? 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 

£iv*L po pietoj ix nno 7 iki 8:30 * i. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
463! So. Ashland Ave. 

Tel YARdi 0994 
Res.! Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedaliomis aao 1Q iki U dieo* 

Rp«idence 
6609 S. A r t e i a n Ava 
PROsnuH S408 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFTSAR 
^156 W R9th 8 1 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
TreJtiadiaaiais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 South Western Avenue 
Valandos: 

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

State 4890 Prospect 101* 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNET8 AT LAW 
0322 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po plev 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

8:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kaaden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michigan Ave. 
CHICAGO 

Telenhone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVILOVV 
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 Norta La Salle Street 

Chicairo 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadien'ais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

PBOspoot 1185. 

PATARNAVIMO STOTYS 
• • 

MTDWER.«iH8ER VTCE STATįON" 
2335 So. We.sfen!;.Avo.. kampas 23rd 
Plare, Te l CA\al";3764. Phillips 
" 6 6 " Products — Vėe^ol and Qna-
ker State Motor Oils —-Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lubrikantai vartojami — In* 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma-
na^er. 

PARDAVIMUI NAMAI 

Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 

! 2 karu garadžium. Stella Yukne, 
j 2150 W. 24th St., arba tel. CANal 

3764. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalj-mas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

J= 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 
1 

1& 

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega — Lygas 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAPINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną miera su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

OANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th S t , Chicago, III. 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETEE BALSITTS, Manager 


